
Katsaus alueellisen varautumisen ajankohtaisiin 
asioihin  25.10.2022

Peruspalvelut, oikeusturva 
ja luvat

Työsuojelu

Opetus- ja kulttuuritoimi

Ruotsinkielisen 
sivistystoimen 
palveluyksikkö

Ympäristöluvat

Pelastustoimi ja 
varautuminen
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• Varautumisen yhteensovittaminen alueella ja siihen liittyvän 
yhteistoiminnan järjestäminen

• Valmiussuunnittelun yhteensovittaminen

• Alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen 

• Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen

• Valmiusharjoitusten järjestäminen 

• Alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun edistäminen



Yhteistoiminnan rakenteet

Kokonaisturvallisuuden yhteistyöryhmä

Alueellinen valmiustoimikunta

Maakunnalliset varautumisen rakenteet/ turvallisuusfoorumit

+ Alueelliset valmiusharjoitukset

+ Alueelliset maanpuolustuskurssit

+ Maahantulobriiffi

+ Huoltovarmuuden varautuminen

(Yhteistoimintarakenteilla vastataan tehtävään: § Varautumisen ja valmius-
suunnittelun yhteensovittaminen ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen)
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Yhteistoiminnan rakenteet

Kokonaisturvallisuuden yhteistyöryhmä

Alueellinen valmiustoimikunta

Maakunnalliset valmiustoimikunnat / 
turvallisuusfoorumit

Viranomaisedustajia:

ELYt

Pelastuslaitokset

Poliisilaitokset

Puolustusvoimat

Rajavartiolaitos

Tulli

Suojelupoliisi

Traficom

Hätäkeskuslaitos

Maakuntaliitot

Sairaanhoitopiirit

Rikosseuraamuslaitos

Ruokavirasto

Maahanmuuttovirasto

Kunnat

Vaihtelevasti

Julkisoikeudelliset yhteisöt

Hiippakunnat

Elinkeinoelämän edustus ja Elvar-toimikunta/HVK

Oppilaitoksia ja tutkimuslaitoksia 

Järjestöjä; SPR ja SPEK
3 25.10.2022   



Alueellista kokonaisturvallisuutta vuodesta 2012 alkaen
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• Aluehallintovirasto on perustanut kokonaisturvallisuuden 

• Yhteistoimintaryhmä tukee viranomaisten keskinäistä sekä viranomaisten, elinkeinoelämän 
ja järjestöjen välistä yhteistoimintaa. 

• Toiminnalla yhteensovitetaan kokonaisturvallisuustyötä Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintoviraston toimialueella. Ryhmä kokoontuu normaalisti 2-3 kertaa vuodessa. 

• Seuraava seminaarityyppinen tilaisuus on 2.11.2022 ja aiheena on ”Venäjän hyökkäyssota ja 
sen aiheuttamat muutokset sekä heijastevaikutukset Suomen turvallisuustilanteeseen” –
poikkeuksellisesti vain 2 tuntia

• Tavanomaisesti käsitellään keskushallinnon tasolta tulevaa uutta tietoa, jonka toivotaan 
saavuttavan alueelliset ja paikalliset toimijat sekä kerätään alueelta mm. valmiutta 
kohottavien harjoitusten aiheet ja aikataulut (yhteensovittaminen ja toisten harjoituksiin 
liittyminen)

• Verkkojulkaisu: Kymmenen vuotta alueellista kokonaisturvallisuutta 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella | 
Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket (sttinfo.fi)

https://www.sttinfo.fi/tiedote/verkkojulkaisu-kymmenen-vuotta-alueellista-kokonaisturvallisuutta-lansi--ja-sisa-suomen-aluehallintoviraston-toimialueella?publisherId=69818103&releaseId=69954174


Yhteistoiminnan rakenteet

Kokonaisturvallisuuden yhteistyöryhmä

Alueellinen valmiustoimikunta 

Maakunnalliset valmiustoimikunnat / 
turvallisuusfoorumit
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Viranomaisia 

LSSAVIssa ei järjestöjä 
mukana, joidenkin 
aluehallintovirastojen 
valmiustoimikunnissa 
järjestöjä on mukana

45 organisaatiota
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Alueellinen valmiustoimikunta
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• Alueellisella valmiustoimikunnalla on rooli toimia 
varautumisen ja alueellisen toiminnan 
yhteensovittamisen välineenä. (SM kirje 2012)

• Häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa alueellisen 
valmiustoimikuntatyön tavoitteena on:

• Koota ja analysoida yhteistä tilannekuvaa ja luoda 
yhteinen  tilanneymmärrys,

• ja siten edistää toimivaltaisten viranomaisten oma 
toiminta ja johtaminen,

• koota ja välittää mahdollisia tukipyyntöjä, 

• tukea paikallis-, alue- ja keskushallinnon välistä 
viestintää.

Kokousrytmi normaalioloissa 4-6x/v

Korona-aikana aluksi 1x/viikko; 
sittemmin 1x/kk

Venäjän hyökkäyssodan vuoksi niinikään 
aluksi tiheämmin, sittemmin 1x/kk

Vakioitunut kokousasialista:

Ajankohtaista LSSAVIsta

Ulkopuolinen ajankohtaisluento

Organisaatioiden ajankohtaiset asiat, 
hiljaiset signaalit ja katsaus 3-4 kk 
eteenpäin

Kanslaispulssi

Tiedote



Yhteistoiminnan rakenteet, maakunta

Kokonaisturvallisuuden yhteistyöryhmä

Alueellinen valmiustoimikunta

Maakunnalliset valmiustoimikunnat / 
turvallisuusfoorumit
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Keski-Pohjanmaan alueturva

Pohjanmaan turvallisuusfoorumi+sihteeristö

Etelä-Pohjanmaan turvallisuusfoorumi

Keski-Suomen turvallisuusfoorumi (K-S Turva)+sihteeristö

Pirkanmaan valmiustoimikunta+sihteeristö
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Alueelliset riskiarviot, osana kansallista riskiarviota
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Tavoitteena on, että alueellisten riskiarvioiden laatimisessa hyödynnetään sisäministeriön valmistelemaa  
menetelmäohjetta, jolla varmistetaan alueellisten arviointien mahdollisimman hyvä valtakunnallinen 
yhdenmukaisuus.

Ohje kuvaa prosessin, jolla riskiarvio laaja-alaisessa yhteistyössä alueella valmistellaan sekä menetelmän, jolla 
yhteisesti tunnistettuja uhkia ja häiriötilanteita arvioidaan

-Alueellisten riskiarvioiden valmistelun on 
toivottu tapahtuvan alueellisessa 
turvallisuus/valmiusfoorumissa, tarvittaessa 
sitä laajentaen. 

-Meneillään on 3. kansallisen riskiarvion 
valmistelukierros  (2015, 2018, 2023) ja 
toinen alueellisten riskiarvioiden 
valmistelukierros.

-Valmistelun tulee tapahtua laajassa 
yhteistoiminnassa.

-Valmista tulee olla maaliskuun  loppuun 
mennessä 2023.

-Sen jälkeen valmistellaan Kansallinen RA.
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Valmiusharjoitukset – varautumisen ja valmiuden kehittämistä

Etelä-Pohjanmaa

Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Keski-Suomi

Pirkanmaa
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Kyberturvallisuus
Hybridi-
vaikut-
taminen

Väestön-
suojelu

Säteily-
vaara-
tilanne

VSS ja 
väestön
siirrot

Etelä-Pohjanmaa

Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Keski-
Suomi

Pirkanmaa

Etelä-
Pohjanmaa

Pohjanmaa

Keski-
Pohjanmaa

Keski-Suomi

Pirkanmaa

Etelä-Pohjanmaa

Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Keski-Suomi

Pirkanmaa

Etelä-Pohjanmaa

Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Keski-Suomi

Pirkanmaa

Etelä-
Pohjanmaa

Pohjanmaa

Keski-
Pohjanmaa

Keski-
Suomi

Pirkanmaa

Etelä-
Pohjanmaa

Pohjanmaa

Keski-
Pohjanmaa

Keski-
Suomi

Pirkanmaa

Etelä-
Pohjanmaa

Pohjanmaa

Keski-
Pohjanmaa

Keski-
Suomi

Pirkanmaa

Etelä-
Pohjanmaa

Pohjanmaa

Keski-
Pohjanmaa

Keski-
Suomi

Pirkanmaa

Valmius
-päivät

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Valmiusharjoituksista -2019 – 2020 – 2021 – 2022 - 2023-

• LSS19-valmiusharjoituksesta julkaistiin raportti tänä vuonna - Väestönsuojelukoulutukselle on 
selkeä tarve myös tulevaisuudessa ‒ LSS19-valmiusharjoituksen raportti julkaistu | 
Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket (sttinfo.fi)

• LSS21 valmiusharjoituksesta valmistuu harjoitusraportti julkaistaan loppuvuonna 2022

• LSS22 valmiusharjoituksen loppuraportti julkaistaan 2023 

• LSSAVIn vuosittainen valmiusharjoitus toteutetaan yleisesti koko vuoden mittaisena 
oppimistapahtumana - osallistavana ja valmistelevana työskentelynä. Valmiusharjoitukseen liittyy 
loppuvuodelle (syys-lokakuu) sijoittuvat varsinaiset harjoituspäivät.

• Osallistujia on viiden maakunnan alueella paljon, esimerkiksi vuoden 2021 valmiusharjoitukseen 
osallistuivat: pelastuslaitokset, sairaanhoitopiirit, kunnat, ELYkeskukset, maakuntien liitot, puolustusvoimat, 
poliisilaitokset, hätäkeskuslaitos, rajavartiolaitos, tulli, Pelastusopisto, Säteilyturvakeskus, Ruokavirasto, Sisäministeriö, 
Ympäristöministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, Maa- ja Metsätalousministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö, Opetus- ja 
kulttuuriministeriö, Puolustusministeriö, maakuntien liitot, hiippakunnat, Suomen Punainen Risti, 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Naisten valmiusliitto, Martat, Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ja Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö.

• Suositaan ns. ”takiaisharjoituksia” eli viranomaiset tai järjestöt voivat mielellään käyttää yhteistä 
taustatilannekuvaa hyödykseen ja suunnitella harjoitusta tukevan , oman toiminnan valmiutta 
kehittävän harjoituksen alueellisen valmiusharjoituksen oheen – yhteistyössä – pelkkää plussaa.
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https://www.sttinfo.fi/tiedote/vaestonsuojelukoulutukselle-on-selkea-tarve-myos-tulevaisuudessa-lss19-valmiusharjoituksen-raportti-julkaistu?publisherId=69818103&releaseId=69949608


Alueelliset maanpuolustuskurssit

Alueellisilla maanpuolustuskursseilla käsitellään 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan ajankohtaisia ja 
keskeisiä kysymyksiä sekä eri toimijoiden 
varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. 

Kurssit ovat suunnattu yritysten, yhteisöjen ja 
julkishallinnon organisaatioiden johdolle sekä 
näiden toimijoiden varautumisesta ja 
valmiussuunnittelusta vastaaville henkilöille.

Peruskurssit

Keski-Suomessa joka toinen vuosi

Pirkanmaalla joka vuosi 

Pohjalaismaakunnissa yhteinen joka 
vuosi

Jatkokurssit

3-5 vuoden syklillä peruskurssista

Erikoiskurssit

Tapauskohtaisesti
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”

”
www.avi.fi
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Laajamittaisen maahantulon briiffit
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• Laajamittaiset maahantulon ja kotouttamisen briiffit toimivat osana kokonaisturvallisuuden 
yhteistoimintaa. Niiden tehtävänä on tilannekuvan ylläpitäminen maahantulon ja kotouttamisen 
osalta.

• Briiffeissä päivitetään tilannekuva niin Euroopan kuin Suomen turvapaikan haun osalta, keskittyen 
etenkin tilanteeseen viraston toimialueella.Lisäksi nostetaan esiin mahdollisia haasteita ja 
reagointitarpeita.

• Laajamittaiseen maahantuloon ja kotouttamiseen liittyen laajamittaisen maahantulon briiffejä
järjestetään tällä hetkellä kahden kuukauden välein. Aiemmin briiffit kokoontuivat kuukausittain.

• Briiffeissä ovat edustettuina Länsi- ja Sisä-Suomen toimialueen viranomaisten ja toimijoiden 
edustus, jotka työskentelevät ryhmän teemojen parissa tai organisaation tehtävät sivuavat niitä.

• HUOM: Tämän AVI-vetoisen ryhmän lisäksi toimivat myös ELY-keskusten johdolla 
toimivat ”Laajamittaisen maahantulovarautumisen yhteistyökokoukset”



Alueellinen huoltovarmuus: Länsi-Suomi
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ELVAR-koordinaattori: Petri Jokilahti, ELY-keskus

Toimialue: LSSAVI:n alue (5 maakuntaa)

Länsi-Suomen ELVAR-johtoryhmä

Maakunnalliset ELVAR-työryhmät; 11-16 jäsentä/ryhmä

Huoltovarmuuden ylitarkastaja: Taru Ruutiainen, AVI 

Toimialue: LSSAVI:n ja LSAVI:n alueet (7 maakuntaa)

Tehtäviä mm.

ELVAR-koordinaattorin ja –toimikunnan tukeminen

Alueellisen huoltovarmuuden ja siihen liittyvän varautumisen 
tilannekatsauksen laatiminen

Huoltovarmuuden kytkeminen AVIen alueellisen varautumisen 
yhteensovittamistehtäviin

Huoltovarmuuskeskuksen asettamia päätavoitteita aluetoiminnalle: 
HVK:n tilannekuva-, ennakointi- ja analyysitoiminnon kehittämiseen osallistuminen
Huoltovarmuusorganisaation harjoitustoiminnan kehittäminen
Osallistuminen pitkäkestoisten kehittämisohjelmien – erityisesti Alue 2030 –
läpivientiin
Aluetoimijat osallistuvat alueellisten riskiarvioiden laatimiseen toiminta-alueellaan.
ELVAR-toimikunnat parantavat verkostonsa osaamista ja ymmärrystä 
huoltovarmuudesta sekä varautumisesta.

NÄLKÄ23-johtamisharjoitusta (l. maatalous poikkeusoloissa) 
suunnitellaan toteutettavaksi tammikuun 2023 aikana. 
Aiheena väestönsiirron vaikutukset maatalouden 
jatkuvuuteen.



Kiitos ja turvallista syksyä!

25.10.2022   15


